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 Poslání   
 
 

Centrum pro sociální a ekonomické strategie je interdisciplinární výzkumné a výukové 
pracoviště rozvíjející teorii, metodologii a praxi zkoumání možných budoucností a 
uplatnění prognóz v řídící praxi. Za tím účelem 
 

 identifikuje klíčové problémy a rozvojové priority ČR v kontextu procesů 
globalizace a evropské integrace; 

 zpracovává dílčí i souhrnné analýzy, scénáře, vize a strategie sociálního, 
politického, ekonomického, environmentálního a bezpečnostního vývoje ČR v 
globálním kontextu; 

 vytváří poznávací a metodické předpoklady pro zkvalitňování strategického 
řízení země; 

 rozvíjí dialog s odborníky, politiky, představiteli veřejné správy, občanského 
sektoru i se samotnými občany. 
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 Úvodní slovo vedoucího pracoviště 
 
 

 

 

Vážení přátelé dobré budoucnosti! 
 

Svět, ve kterém žijeme, se mění před očima. Loňský rok byl 
ještě neklidnější než ten předloňský – vzpomeňme jen na 
dramatickou politickou, ekonomickou a bezpečnostní krizi na 
Ukrajině v závažných mezinárodně politických, ale i 
hospodářských souvislostech. V České republice nastoupila 
začátkem roku 2014 nová vláda, postavená na koaliční smlouvě 
dvou tradičních a jednoho nového politického subjektu. Budou 
rozhodnutí politických a správních elit v naší zemi opřena o 
povrchní znalosti a představy či dokonce o chatrné berličky 
ideologických klišé, tak jak tomu bylo mnohdy v minulosti? 
Nebo se prosadí politický trend sázející více na solidní analýzy a 
prognózy možných dlouhodobých důsledků dnešních 
rozhodnutí pro život lidí?  

 
Na následujících stránkách této výroční zprávy najdete strukturované informace o mnoha 
projektech a odborných akcích, které jsme v uplynulém roce realizovali a které dokumentují 
široký rejstřík témat i přístupů uplatňovaných na našem pracovišti. Naše ukotvení do 
proudu světové vědy dokumentuje skutečnost, že naše řady posílil význačný zahraniční 
odborník, profesor Steven Saxonberg z USA. Dovolím si poznamenat, že i moje loňské 
jmenování do čela nově ustavené vládní Odborné komise pro důchodovou reformu1 je 
možno vnímat i jako uznání dlouholeté kvalitní práce celého našeho pracoviště. 
Z odborných akcí bych rád vyzdvihnul úspěšnou, v pořadí už 10. Pražskou bezpečnostní 
konferenci, pro niž bylo zvoleno téma „Svět, Evropská unie a Česko: 1989 – 2014 – 2039. 
Pohled do příštího čtvrtstoletí 25 let po konci studené války“.  
 
Jsem si jist, že odborná produkce našeho pracoviště nabízí odpovědným politikům a 
úředníkům celou řadu inspirací k promýšlení možných budoucností země, k hledání 
odpovídajících priorit a ke konkretizaci způsobů, jak je co nejefektivněji realizovat. Takto 
jsme chápali a stále chápeme naši práci – jako výzvu k otevřenému, participativnímu, o 
solidní analýzy a o uplatnění těch nejrobustnějších metod se opírající zkoumání možných 
budoucností země. 
 
 

Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc.  

                                                      
1 www.duchodova-komise.cz 

 

http://www.duchodova-komise.cz/
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 Výzkumné projekty 
 

 Vědy o společnosti, politice a médiích ve výzvách doby (P17) 
 

 

 

CESES se podílí na realizaci jednoho z Programů rozvoje vědních oblastí na Univerzitě 
Karlově v Praze (PRVOUK), jehož cílem je rozvoj vybraných sociálně vědních oblastí 
pěstovaných na Fakultě sociálních věd a Právnické fakultě UK. 
 
Odpovědný řešitel za CESES: Martin Potůček 

 

 
 

Adaptace bezpečnostního systému ČR na měnící se ekonomickou, 
sociální, demografickou a geopolitickou realitu 
(VG20132015112)  

  

Projekt řešený v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 
2010-2015 (BV II/2-VS), financovaný MV ČR. Projekt identifikuje nejvýznamnější rizikové 
faktory pro fungování bezpečnostního systému ČR a provádí kritickou revizi jeho kapacit 
a schopností vůči pravděpodobným nejhorším zátěžovým situacím. Projekt navrhuje 
opatření k modernizaci bezpečnostního systému ČR a vytváří nástroj pro mechanizmus 
přizpůsobování bezpečnostního systému měnícím se podmínkám, zvláště pak 
omezeným zdrojům, rostoucí zátěži a vyvíjejícím se hrozbám. 
 
Odpovědný řešitel: Miloš Balabán 

  

 Bezpečnost občanů - krizové řízení, DÚ 5 Právní předpisy, normy, 
směrnice a předpisy nelegislativní povahy v oblasti krizového řízení, 
ochrany obyvatelstva, kritické infrastruktury a integrovaného 
záchranného systému 
(VF20112015018)  

  
Projekt řešený v utajovaném režimu.  
 
Odpovědný řešitel: Miloš Balabán 

  
 Countering Radicalisation in Southeast and Central Europe through 

Development of (Counter-) Radicalisation Monitoring Tool 
(MONITOR) 
  

 Projekt je financován Evropskou komisí a koordinován Center for the Study of 
Democracy (Bulharsko). Jeho cílem je návrh nástrojů monitorujících radikalizační 
tendence, které by potenciálně mohly vést k extremizmu a terorizmu v Bulharsku, 
České republice a Řecku, a to na základě zkušeností z Nizozemska, Velké Británie a 
dalších členských zemí EU. Tyto nástroje zvýší kapacitu v prevenci a boji proti 
radikalizaci rizikových skupin obyvatelstva na úrovni státu, místních úřadů a občanské 
společnosti. Z dlouhodobého hlediska se navržené monitorovací nástroje uplatní při 
tvorbě politik a programů zaměřených na prevenci radikalizace ve sledovaných zemích. 
 

Odpovědný řešitel: Miloš Balabán 
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 Ten Years of EU Membership – Consequences and Benefits for the 
Czech Republic and its Citizens in the Field of Civil Society 
  

 Studie zpracovaná na zakázku pro Zastoupení Evropské komise v ČR. Studie analyzuje 
dopady a přínosy deseti let členství ČR v Evropské unii na českou občanskou společnost. 
Analýza je zaměřena na: 
1/ rozvoj občanských práv, demokratické participace a občanských organizací; 
2/ zvyšování transparentnosti a akontability institucí poskytujících občanům příležitosti 
ovlivňovat veřejné dění (včetně těch, které se zabývají řízením programů strukturálních 
a kohesních fondů); 
3/ posilování kapacity českých organizací občanské společnosti prostřednictvím jejich 
participace na programech EU (podporovaných ESF, či programech Europe for Citizens 
apod.) a na 
4/ rozšiřování aktivit českých organizací občanské společnosti na úrovni EU (včetně 
síťování s organizacemi v jiných členských zemích) 
 
Odpovědný řešitel: Pavol Frič 

  

 Hodnotové pozadí postojů vůči vybraným vyloučeným skupinám 

(P404/12/2072)  

 Projekt GA ČR je zaměřen na výzkum hodnot jako determinantů postojů vůči dvěma 
vybraným skupinám – cizincům a bezdomovcům. Výzkum je založen na kvantitativní 
sekundární analýze relevantních empirických dat a na vlastním kvalitativním výzkumu 
formou polostrukturovaných rozhovorů.  
 
Odpovědný řešitel: Michaela Šmídová 

  

 Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky 
znalostní ekonomiky 
(CZ.1.07./2.2.00/28.0227)  

  
Projekt řešený v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost je 
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. CESES a KVSP 
na FSV UK jsou v tomto projektu partnery hlavního řešitele, kterým je Ekonomicko-
správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně (ESF MU). Projekt je zaměřen na rozvoj 
graduálního a postgraduálního studia ekonomických disciplin na ESF prostřednictvím 
inovace standardů studia po vzoru prestižních zahraničních ekonomických VŠ s cílem 
modifikace profilu absolventa vzhledem k potřebám trhu práce a praxi. Projekt 
předpokládá propojení spolupráce domácích a zahraničních expertů z oblasti 
socioekonomických věd s možností poskytnout studentům ESF špičkové zázemí pro 
studium.  

  
 
 
 
 

 
Odpovědný řešitel: Martin Potůček 
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Občanská bezpečnost jako součást bezpečnostního systému v ČR a 
Polsku - teoretická konceptualizace a zhodnocení podobnosti a 
rozdílů v širším evropském kontextu 
(7AMB13PL018)  

  
Projekt řešený v rámci programu MOBILITY, financovaný MŠMT ČR. Polským partnerem 
je Adam Mickiewicz University v Poznani. Cílem projektu je na základě komparativní 
analýzy konceptualizovat bezpečnostní systém, včetně zvláštního zohlednění role 
systému občanské bezpečnosti, a vytvoření a etablování výzkumné spolupráce v oblasti 
veřejných politik mezi oběma partnerskými institucemi. 
 
Odpovědný řešitel: Martin Potůček  

  
 Azerbaijan’s Security Policy as a Tool of Peace and Regional Stability 

  

 Cílem projektu je přispět k pochopení postojů a politik Ázerbájdžánu v ČR, rozšířit 
povědomí o výzvách, se kterými se Ázerbájdžán potýká, a překonat kulturní rozdíly ve 
vnímání hodnot v politice národní bezpečnosti. Projekt si klade primárně za úkol 
prezentovat zahraniční a bezpečnostní politiku Ázerbájdžánu jako významný faktor 
posilující stabilitu a bezpečnost zakavkazského a kaspického regionu. 
 
Odpovědný řešitel: Miloš Balabán 

  
 Advanced Protection of Critical Buildings by an Overall Anticipating 

System (ARGOS) 
  

 Projekt 7. rámcového programu EK koordinovaný společností Everis (Španělsko). CESES 
je jedním ze 13 partnerů konsorcia. Projekt si klade za cíl zvýšení fyzické bezpečnosti 
evropských občanů a posílení stability a růstu hospodářství v evropských městech 
zkvalitněním ochrany kritické infrastruktury. Za tím účelem bude navržen multimodální 
systém včasného varování pro bezpečnost. Důraz bude položen na ochranu soukromí, 
technologie s nízkou spotřebou a pokročilé algoritmy detekce propojené s inteligentním 
jádrem pro fúzi a dolování dat. 
 
Odpovědný řešitel: Libor Stejskal 

  
 Scénáře strategických šoků: budoucí prostředí veřejných politik 

  

 Projekt řešený v rámci programu na podporu aplikovaného společenskovědního 
výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA s finanční podporou TA ČR. Projekt vytváří 
pomocí metody exploračních scénářů teoreticky ukotvené a empiricky podepřené 
scénáře takzvaných strategických šoků v možném budoucím vnějším prostředí, ve 
kterém budou formulovány veřejné politiky ČR. 
 
Odpovědný řešitel: Jan Ludvík 
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 Extending Working Lives - Health and Wellbeing Implications and 
Facilitators 
 

 

 Tento mezinárodní a mezioborový výzkumný program klade hlavní důraz na poznání 
cest k zajištění delšího a zdravějšího pracovního života, který by byl odolnější vůči 
tlakům globalizovaného, intenzifikovaného a vysoce konkurenčního trhu práce. Výzkum 
se člení na čtyři pracovní programy zaměřené na makro, meso a mikro úroveň, jejichž 
společným jmenovatelem je udržení zdraví a pohody u starších pracovníků. 

 
Odpovědný řešitel: Martin Nekola 

 
 

Informace o projektech, které byly realizovány na CESES v uplynulých letech, lze 
nalézt na webové stránce CESES: http://ceses.cuni.cz/  

http://ceses.cuni.cz/
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V roce 2014 pokračovalo vydávání časopisu Central European Journal of Public Policy 
(CEJPP), jehož cílem je poskytovat výzkumníkům a odborníkům z různých oblastí veřejné 
politiky nejnovější teoretické a metodologické poznatky podpořené empirickým 
výzkumem. CEJPP je publikován jako recenzovaný vědecký časopis v anglickém jazyce 
zabývající se širokým spektrem veřejně politických témat jako jsou např. občanská 
společnost, sociální služby a zdravotnictví, ochrana životního prostředí, vzdělání, trh práce, 
imigrace, bezpečnost, veřejné finance a rozpočtování, správní reformy, měření výkonnosti 
nebo vládnutí.  Šířka jeho záběru svým způsobem určuje multidisciplinární charakter 
časopisu a snahu o nalezení rovnováhy mezi deskripcí, explanací a hodnocením veřejných 
politik využívajících širokou paletu kvantitativních i kvalitativních přístupů sociálních věd. 
 

Fungování časopisu bylo v tomto roce podpořeno z prostředků FSV UK a projektu Inovace 
studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky v rámci OPVK. 
 

V rámci již osmého ročníku vyšla dvě standardní čísla. 
 

Autor Název článku 

č. 1/2014  

Hans Dubois Ambiguously Divided Responsibilities across Government 
Spheres: How they Impact the Policy Process and Result in 
Coordination Problems in the Case of Poland 

  
Thomas Hartmann, 
Andreas Hengstermann 

Territorial Cohesion through Spatial Policies: An Analysis 
with Cultural Theory and Clumsy Solutions 

  

Aleksandra Maksimovska 
Veljanovski, Aleksandar 
Stojkov 

Performance-Based Budgeting in South-Eastern Europe: A 
Legal and Economic Perspective 

  

Hana Tenglerová The Policy of Inactivity: Doing Gender-Blind Science Policy in 
the Czech Republic 2005–2010 

č. 2/2014  

Luděk Moravec Research Market Gap in Law Enforcement Technology: 
Lessons from Czech Security Research Funding Programmes 

  

Schima Viktoria Labitsch The Arab Uprisings and Euro-Mediterranean Security: The 
Regional Security Agenda of the European Union 

  

Oldřich Krulík Current Trends Related to Providing Local Public Order 
Affairs in the Czech Republic 

  

Martina Šimková Impact of Population Aging on Military and Security Policy 

  

Marek Pavlik, Michiel S. de 
Vries 

The Voucher System as an Alternative for Allocating Sports 
Grants 

  

Tom Lynch Why Piketty Cannot Be Read and Reviewed in Isolation 
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 Významné akce  
Odborné semináře, konference, kulaté stoly a prezentace výsledků výzkumu zaujímají 
v práci CESES významné místo. Jsou mechanismem, jehož prostřednictvím se naplňuje 
rozvíjení dialogu s odborníky, politiky, představiteli veřejné správy, občanského 
sektoru i se samotnými občany.  
 

Název akce Popis akce 
Datum 
konání 

Veteráni české 
diplomacie o 
minulosti, současnosti 
a perspektivách NATO 
 

U příležitosti patnáctého výročí vstupu České 
republiky do NATO byla uspořádána aktuální 
tematická diskuze s cílem zhodnotit dosavadní 
fungování České republiky v Severoatlantické 
alianci a její další směřování.  

13. 3. 2014 

Quo Vadis Ukraine? 
 

Kulatý stůl uspořádaný s podporou Friedrich 
Ebert Stiftung s cílem provést reflexi současné 
situace na Ukrajině a nalézt možná řešení 
ukrajinské krize. Semináře se účastnili zástupci 
zemí V4, Ukrajiny a Ruské federace. 

2. 4. 2014 

Instituce Evropské 
unie v roce 2014: 
Lisabonská reforma a 
krizová improvizace 

Veřejná přednáška doc. JUDr. PhDr. Iva Šlošarčíka 
LL.M., PhD. na téma: Instituce Evropské unie 
v roce 2014: Lisabonská reforma a krizová 
improvizace konaná při příležitosti 10. výročí 
vstupu ČR do EU. 

16. 4. 2014 

Evropská unie, Česko 
a Slovensko: společná 
bezpečnostní 
budoucnost 

Mezinárodní konference pořádaná při příležitosti 
10. výročí vstupu ČR a SR do EU. Hlavními tématy 
konference bylo hledání společných zájmů při 
zajišťování evropské bezpečnosti a evropská 
bezpečnostní spolupráce jako instrument 
prohlubování evropské integrace.  

28. 4. 2014  

Phd Students and 
Early Career Policy 
Researchers 
Workshop 2014 

Workshop určený studentům doktorského 
programu vedl Hal Colebatch z University of New 
South Wales. Workshop byl realizován jako 
součást projektu Inovace studia ekonomických 
disciplín v souladu s požadavky znalostní 
ekonomiky.  

13. - 14. 5. 
2014 

Ázerbájdžánská 
bezpečnostní politika 
jako faktor míru a 
regionální stability 
 

Konference na téma „Ázerbájdžánská 
bezpečnostní politika jako faktor míru a 
regionální stability“ mapovala současnou 
bezpečnostní a ekonomickou roli Ázerbájdžánu 
jako strategického partnera Evropy a Asie.  

9. 6. 2014 
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Svět, Evropská unie a 
Česko: 1989-2014-
2039 

10. Pražská bezpečnostní konference na téma „ 
Svět, Evropská unie a Česko: 1989-2014-2039. 
Pohled do příštího čtvrtstoletí 25 let po konci 
studené války. “ Hlavním cílem konference bylo 
prodiskutovat za účasti českých a zahraničních 
expertů vývoj společnosti, vědy, techniky, 
ekonomiky a geopolitiky v příštích 25 letech a 
zároveň provést reflexi těchto témat v uplynulém 
čtvrtstoletí.   

7. 11. 2014 

Pracovní konference 
Odborné komise pro 
důchodovou reformu 

Pracovní konference Odborné komise pro 
důchodovou reformu, pořádaná ve spolupráci 
s CESES FSV UK a dalšími akademickými 
pracovišti. 

13. 11. 2014 



 CESES FSV UK Praha   11 

 Výroční zpráva 2014    
 

 

 Finanční zpráva 
 

 

Činnost CESES byla kryta z různých grantových prostředků a z institucionálních 
prostředků MŠMT. 

Celkový roční rozpočet činil 18 624 tis. Kč. 
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Kontaktní údaje 

  
 Adresa (sídlo) 

 
Centrum pro sociální a ekonomické strategie 
Celetná 20 
116 36 Praha 1  

  

 Poštovní adresa 

 

Fakulta sociálních věd UK v Praze 
Centrum pro sociální a ekonomické strategie 
Smetanovo nábřeží 6 
110 01 Praha 1 

  

 Telefon – sekretariát 

 +420 224 491 493  

  

 Fax 

 +420 224 227 950  

  

 E-mail 

 ceses@fsv.cuni.cz 

  

 Web 

 http://www.ceses.cuni.cz 

mailto:ceses@fsv.cuni.cz
http://www.ceses.cuni.cz/
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 Tým pracovníků CESES 
  sekretariát  
  +420 224 491 493 (494) 

     
 Vedoucí pracoviště   

 Potůček Martin potucek@fsv.cuni.cz 492 

 veřejná a sociální politika, prognostika www.martinpotucek.cz  

 Zástupce vedoucího   

 Klejnová Miroslava maskovam@fsv.cuni.cz 490 

 populační vývoj – sociální a politické souvislosti   

 Pracovníci CESES  (v abecedním pořadí) 
 Balabán Miloš balaban@fsv.cuni.cz 498 

 bezpečnostní politika   

 Broučková Tereza brouckova@fsv.cuni.cz 493 

 administrativa, podpora projektů, knihovna 
CESES 

  

 Čížek Tomáš tomas.cizek@soc.cas.cz 489 

 sociologie hodnot   

 Frič Pavol fric@fsv.cuni.cz 674 

 teorie a metodologie prognózování, 
občanský sektor, výzkum elit 

  

 Kortusová Mirka kortusova@fsv.cuni.cz 500 

 projektová manažerka   

 Ludvík Jan ludvik@fsv.cuni.cz 498 

 bezpečnostní politika   

 Mička Pavel pavel@mickovi.eu 652 

 projektový manažer   

 Muška Adam muska.adam@centrum.cz 491 

 IT podpora   

 Nekola Martin nekola@fsv.cuni.cz 496 

 analýza veřejných politik, drogová politika   

 Ochrana František ochrana@fsv.cuni.cz 487 

 veřejná správa, veřejný sektor   

 Půček Milan milan.pucek@seznam.cz 487 

 veřejná správa   

 Saxonberg Steven sax@post.utfors.se 487 

 evropský sociální model, politické procesy   

 Stejskal Libor stejskli@fsv.cuni.cz 500 

 bezpečnostní politika   

 Šmídová Michaela smidovamichaela@seznam.cz 489 

mailto:potucek@fsv.cuni.cz
http://www.martinpotucek.cz/
mailto:maskovam@fsv.cuni.cz
mailto:Balabán@fsv.cuni.cz
mailto:brouckova@fsv.cuni.cz
mailto:muska.adam@centrum.cz
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 sociální soudržnost, sociologie hodnot   

 Vávra Martin mavavra@centrum.cz 489 

 sociální soudržnost, sociologie hodnot   

 Veselý Arnošt veselya@fsv.cuni.cz 496 

 vzdělávací politika a problematika rozvoje 
lidských zdrojů, metodologie veřejné politiky 

http://vesely.rubicus.com/  

 Vlčková Kamila Kam.vlckova@gmail.com 487 

 problematika důchodového systému   

 

mailto:veselya@fsv.cuni.cz

